
znak i litera              
od grafiki do książki
PROGRAM SPOTKANIA EDYTORÓW
Biblioteka Jagiellońska, sala konferencyjna                                                       

16.10.2015, piątek
godzina: 16.00 –20.00   Ryszard Pielesz  
          O naturze znaku
/Wykład jest krótkim i przekrojowym omówieniem historii znaku. Treść poparta jest wieloma autorsko wybranymi 
przykładami ilustrującymi różnorodność wykorzystania znaku od początku rozwoju człowieka po czasy współczesne. 
Prezentowane przykłady dowodzą uniwersalności omawianego pojęcia./

           Iva Krupicová
             Grafika czeska w kontekście książki
/Wykład będzie o czeskiej grafice współczesnej, jej łączeniu z typografią książki, o wizualnej typografii, o ilustracji
jako narracji w książce. Słuchacze zobaczą: czy istnieją różnice w podejściu do projektowania w Czechach i w Polsce?/

           Przemysław Paliwoda
             Czarne litery — znaki, teksty, historie
/Przybliżając zakres tematyczny: O typograficznych projektach o charakterze funkcjonalnym i niefunkcjonalnym,
na przykładzie prac własnych i ćwiczeń zrealizowanych przez studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. O znakach literach, literach obrazach, o kształtach i treściach./

              Andrzej Tomaszewski
           Repertuar znaków w fontach komputerowych  
/Fonty konkretnego kroju charakteryzuje indywidualny repertuar znaków, który jest jedną z najważniejszych cech 
użytkowych fontu wybieranego podczas projektowania. Zestawy znaków i sposób ich kodowania nabierają wyjątkowego 
znaczenia w składaniu tekstów trudnych, na przykład wielojęzycznych lub naukowych. Dostępne w nośniku pisma znaki 
danego kroju (lub jego odmiany kroju) są najczęściej zestawiane w z góry ustalony sposób. Istnieją fonty z niewielkim 
repertuarem znaków, obejmującym np. tylko majuskuły i cyfry. Bywają jednak fonty, w których zestawy znaków liczy się 
w setkach, a nawet tysiącach, np. majuskuły i minuskuły kilku alfabetów (łacińskiego, greki, cyrylicy, dewanagari i in.), 
kapitalików, liter ze znakami diakrytycznymi, liter alternatywnych, rozmaitych cyfr, i tym podobnych, a czasem nawet 
ornamentów zaprojektowanych dla danego kroju pisma. Tak więc repertuar znaków dostępnych w fontach jest jednym 
z głównych kryteriów wyboru pisma dla projektowanych publikacji. 

17.10.2015, sobota
godzina: 11.00 –14.00
              wizyta studyjna w Pracowni Graficznej ZPAP Okręg Krakowski
              / grupy 10 osobowe/

26.10.2015, poniedziałek, 30.10.2015, piątek
godzina: 12.00 –14.00
              wizyta studyjna w drukarni Skleniarz
              /grupy 10 osobowe/

wizyty studyjne w drukarni i w pracowni wymagają wcześniejszego zapisu;
zapisy: Naukowe Koło Edytorów, Sylwia Paszyna, tel. 510 511 723, mail:kontakt@kneuj.pl
więcej informacji na stronach: www.bj.uj.edu.pl    www.edytorstwo.uj.edu.pl     www.zpap.krakow.pl   
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